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    Streszczenie. W artykule przedstawiono problem ograniczonej skuteczności leczenia 

stłoczenia zębów w żuchwie u pacjentów dorosłych za pomocą stałego aparatu 

ortodontycznego. Stłoczenia zębów objawiają się obrotami, zachodzeniem zębów na siebie  
w jednym łuku zębowym, wyrzynaniem się zębów po stronie przedsionkowej lub 
podniebiennej wyrostka zębodołowego, a także zatrzymaniem zębów w kości. Istotną rolę  
w powstawaniu stłoczenia zębów w żuchwie odgrywają trzecie zęby trzonowe, uznawane  

za jeden z najważniejszych czynników przyczynowych. 

Obecność zębów ósmych w żuchwie może wpływać na przebieg oraz wyniki leczenia 

stłoczenia zębów. Z tego powodu usuwanie zębów ósmych dolnych jako postępowanie 
profilaktyczne, przygotowawcze lub uzupełniające w fazie retencji leczenia ortodontycznego 

ma wielu zwolenników. W swoich badaniach podkreślają oni, iż profilaktyczne usuwanie 
trzecich zębów trzonowych zwiększa stabilność dolnych zębów przednich u osób 
nieleczonych ortodontycznie oraz przyspiesza uzyskanie pożądanego efektu ko cowego 
leczenia ortodontycznego. Natomiast przeciwnicy usuwania zębów ósmych dolnych ze 
wskaza  ortodontycznych wskazują na występowanie stłoczenia zębów także w przypadkach 
braku zawiązków zębów ósmych oraz negują niekorzystny wpływ obecności tych zębów na 
postęp leczenia ortodontycznego. 

Istnieje potrzeba przeprowadzenia wiarygodnych bada  w celu rozstrzygnięcia, czy i w jaki 

sposób obecność trzecich zębów trzonowych w żuchwie wpływa na proces leczenia 

ortodontycznego oraz określenia wskaza  do usuwania zębów ósmych przed rozpoczęciem 
leczenia stłoczenia zębów dolnych. W tym celu zaplanowano wykorzystanie technik 

projektowania mechatronicznego, które  pozwolą w sposób obiektywny i nieinwazyjny ocenić 
oraz porównać skuteczność leczenia ortodontycznego aparatem stałym stłoczenia zębów 
w żuchwie po usunięciu trzecich zębów trzonowych oraz przy ich zachowaniu.  

Wirtualne prototypowanie polegać będzie na symulacji zachowania się zębów oraz kości 
żuchwy w warunkach fizjologicznych pod wpływem działania sił naturalnych w jamie ustnej 

oraz pod wpływem sił wywołanych działaniem aparatu ortodontycznego. Wirtualne 

prototypowanie wspomagane częściowym eksperymentem będzie uwzględniać walidację 
uzyskanych wyników na bazie pomiarów rzeczywistych przemieszcze  zębów w żuchwie 

z wykorzystaniem techniki tomografii wiązki stożkowej – CBCT (ang. cone beam computed 

tomography). 
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